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زمین بازی: ١قانون   
 اندازه ھا

 .زمین بازى باید به شکل مستطیل و درازاى طول باید بزرگتر از دارازى خط دروازه باشد ▪
متر ١١٠متر و حداکثر  ٩٠طول حداقل  ▪ . 
متر ٩٠متر و حداکثر  ۴۵عرض حداقل  ▪ . 

 مسابقات بین المللى
متر ١١٠متر و حداکثر  ١٠٠طول حداقل  ▪ . 

متر ٧۵متر و حداکثر  ۶۴عرض حداقل  ▪ . 

 عالمت گذارى زمین
. ه مربوط مى باشدعالمت گذارى زمین بازى بوسیله خطوط مشخص می شود، ضخامت خطوط متعلق به محوط

 .خطوط بلندتر را خطوط طولى و خطوط کوتاه تر را خطوط دروازه می نامند

سانتی متر باشد ١٢ضخامت کلیه خطوط نباید بیشتر از  . 
 .زمین بازى بوسیله خط میانى به دو نیمه تقسیم می شود

اطراف آن رسم شده می  متر در ٩٫١۵مرکز زمین بازى در وسط خط میانى مشخص میشود و یک دایره به شعاع 
 .شود

گل(محوطه دروازه  ) 
 :محوطه دروازه در انتھاى ھر نیمه زمین به صورت زیر معین می شود

این خطھا به . متر از داخل تیرھاى عمودى بر روى خط دروازه به طرف گوشه ھا رسم می شود ۵٫۵دو خط به فاصله 
محوطه . خطى موازى با خط دروازه، متصل می شودمتر به طرف داخل زمین بازى کشیده و بوسیله  ۵٫۵فاصله 

 .محدود شده بوسیله این خطوط و خط دروازه را، محوطه دروازه یا ھمان گل می نامند

پنالتى(محوطه جریمه  ) 
 :محوطه جریمه در انتھاى ھر نیمه زمین به صورت زیر معین می شود

این خطھا به . دروازه به طرف گوشه ھا رسم می شودمتر از داخل تیرھاى دروازه در روى خط  ١۶٫۵دو خط به فاصله 
محوطه محدود . متر به طرف زمین بازى کشیده و به وسیله خطى موازى با خط دروازه، متصل می شود ١۶٫۵فاصله 

 .شده بوسیله این خطوط و خط دروازه را، محوطه جریمه یا پنالتى می نامند

 



 

پرچم کرنر میله ھاى پرچم –میله پرچم   
چنین . متر نیست و نوک تیزى ندارد در گوشه ھاى زمین بازى نصب می شود ١٫۵میله پرچمى که ارتفاع آن کمتر از 

متر در خارج از خط طولى قرار داد ١پرچمى را مى توان در دو طرف خط مرکزى و به فاصله حداقل  . 

 قوس کرنر
زمین بازى رسم می شود متر از میله پرچم گوشه زمین، در داخل ١یک ربع دایره به شعاع  . 

 دروازه ھا
دروازه ھا در وسط ھر خط عرضى قرار دارند و شامل دو تیر عمودى اند که به یک اندازه از میله ھاى گوشه فاصله 

 .داشته و در باال بوسیله یک تیر افقى بھم متصل می شوند
متر است ٢٫۴٢متر و فاصله لبه پایین تیر افقى تا زمین  ٧٫٣٢فاصله بین دو تیر عمودى،  . 

سانتى متر باشند ١٢تیرھاى عمودى و افقى باید در عرض و عمق یکسان بوده و نباید بیشتر از  . 
تور مى تواند به تیرھاى عمودى و افقى و زمین پشت دروازه متصل شود و براى دروازه بانھا مجال حرکت در فضاى 

 .وسیعى را بوجود آورد
د سفید باشندرنگ تیرھاى عمودى و افقى دروازه بای . 

 سالم بودن دروازه ھا
 .دروازه ھا باید بطور محکم برروى زمین نصب شوند

 .دروازه ھاى قابل حمل تنھا موقعى مى تواند مورد استفاده قرار گیرند که نیاز فوق را براورده کنند

 تصمیمات برد بین المللى

١تصمیم  ▪  
شده تا تیر دروازه تعمیر یا تعویض، و در موقعیت اصلى خود  اگر تیر افقى جدا شود یا بشکند، بازى میبایستى متوقف

 .تعطیل میگردد قرار گیرد. اگر تعمیر یا تعویض آن امکان پذیر نبود مسابقه
 .استفاده از طناب بجاى تیر افقى مجاز نیست

محلى که قبال متوقف شده بود، ادامه می یابداگر تیر افقى تعمیر شد، بازى مجددا با رھا کردن توپ از  . 

٢تصمیم  ▪  
شکل تیرھا ممکن است . تیرھاى عمودى و افقى باید از چوب، آھن یا سایر موادى که مورد تایید باشد ساخته شوند

 .مربع، مستطیل، گرد، بیضى باشد و نباید براى بازیکنان خطرناک باشد

٣تصمیم  ▪  
مسابقه می شوند تا پایان نیمه اول و از شروع نیمه دوم تا پایان مسابقه، اجازه ھیچ از زمانى که تیمھا وارد زمین 

داده نمی شود) شامل تور دروازه و محیط دروازه(نوع تبلیغات برروى زمین بازى و وسایل مربوط به آن  . 
دوربین، میکروفون و: گذاشتن اجناس تبلیغاتى و نصب وسایل اضافى مانند ، تورھا، میله ھاى برروى دروازه ھا … 

 .پرچم و پرچمھا نیز ممنوع است

۴تصمیم  ▪  
مترى خطوط طولى زمین و خارج از زمین بازى روى زمین،  ١ھرگونه تبلیغات درون زمین محوطه فنى و یا تا فاصله 

ھم چنین انجام تبلیغات در محوطه بین خطوط دروازه اجازه داده نمی شود. اجازه داده نمی شود . 

۵تصمیم  ▪  
رگونه آگھى تبلیغاتى یا استفاده از عالیم و نشانه ھاى فیفا، کنفدراسیون، فدراسیون ھا و اتحادیه ھاى ملى و ھ

)باشگاه ھا برروى زمین یا وسایل زمین   ٣در جریان بازى ھمانطوریکه در تصمیم ) بانضمام تور دروازه و محیط دروازه
 .شرح داده شده است، ممنوع می باشد

 

 



 

۶تصمیم  ▪  
متر از قوس مرکز روى خط دروازه رسم کرد، تا داور در موقع  ٩٫١۵خارج از زمین بازى، مى توان عالمتى به فاصله  در

 .اجراى ضربه کرنر، از رعایت فاصله مجاز، مطمین شود

توپ: ٢قانون   
 :جنس و اندازه توپ
 .باید کروى باشد ▪

 .از چرم یا جنسھاى مناسب دیگر ساخته شده باشد ▪
سانتى متر باشد ۶٨سانتى متر و کمتر از  ٧٠محیط توپ نباید بیشتر از  ▪ . 
گرم باشد ۴١٠گرم و کمتر از  ۴۵٠وزن توپ در آغاز بازى نباید بیشتر از  ▪ . 

در سطح دریا باشد) گرم بر سانتى متر مربع ١١٠٠الى  ۶٠٠(آتمسفر  ١٫١الى  ٠٫۶فشار توپ  ▪ . 

 تعویض توپ ناقص
پ ترکید یا به ھر طریقی حالت قانونى خود را از دست داداگر در جریان بازى تو : 

 .بازى متوقف می شود ▪
 .بازى مجددا با رھا کردن توپ از محلى که توپ تغییر شکل داده است آغاز می شود ▪

کرنر، اگر موقعى که توپ در بازى نیست ترکید یا از حالت قانونى خارج شد، مثل ضربه آغاز بازى، ضربه دروازه، ضربه 
 :ضربه آزاد، ضربه پنالتى یا پرتاب اوت

 .بازى مجددا با ھمان ضربه شروع می شود ▪
 .توپ نباید در جریان بازى تعویض شود مگر با اجازه داور ▪

 تصمیمات برد بین المللى

١تصمیم  ▪  
اید داراى یکى از در مسابقات یا رقابتھایى که تحت سرپرستى کنفدراسیونھا برگزار می شوند، توپ مورد استفاده ب

 :تاییدیه ھاى زیر باشد

▪ The Official FIFA Approved 
▪ The Official FIFA Inspected 

▪ The Reference International Matchball Standard 
▪ IMS – International Matchball Standrad 

الزم آزمایش شده و مورد قبول قرار وجود چنین عالمت ھایى روى توپ مورد استفاده، نشان مى دھد که با روشھاى 
 .می گیرد

 .توپ عالوه بر اینھا، باید مورد تایید برد بین المللى نیز باشد
 .انستیتوھایى که آزمایش ھا را انجام مى دھند بوسیله فیفا انتخاب می شوند

فوق باشند مورد استفاده فدراسیونھا یا اتحادیه ھاى ملى مى توانند، توپھایى را که داراى یکى از سه تاییدیه ھاى 
 .قرار دھند

٢تصمیم  ▪  
در مسابقات فیفا و مسابقاتى که تحت سرپرستى کنفدراسیونھا و فدراسیونھاى ملى برگزار می شوند، ھیچ نوع 

 .تبلیغ تجارى روى توپ مجاز نیست جز آرم بازى و عالمت تجارى تولید کننده توپ

بیل مارکھا را محدودتر کندمقررات مسابقه میتواند اندازه و تعداد این ق  



 

تعداد بازیکنان: ٣قانون   
 بازیکنان

نفر باشد و یکى از آنھا دروازه بان است، انجام  ١١یک مسابقه بوسیله دو دسته، که ھر دسته نباید بیشتر از 
 .میشود

نفر باشد، مسابقه آغاز نمی شود ٧اگر تعداد بازیکنان ھر یک از دسته ھا کمتر از  . 

رسمىرقابتھاى   
اتحادیه ھاى ملى برگزار می شود، حداکثر /در مسابقاتى که تحت سرپرستى فیفا و کنفدراسیونھا و یا فدراسیونھاى

می توان استفاده کرد) تعویضی(بازیکن جانشین  ٣از  . 
 .مقررات مسابقه باید مشخص کند که اسامى چند نفر جانشین باید معرفى شوند

نفر است ٧تا  ٣یکنان ذخیره از در مسابقات بین المللى تعداد باز . 

 :سایر مسابفات در سایر مسابقات جانشینھا می توانند مورد استفاده قرار گیرند مشروط براینکه
 .تیمھاى مربوطه در مورد حداکثر تعداد تعویض به توافق برسند ▪

 .اطالع به داور قبل از آغاز مسابقه ▪
نفر حق تعویض ندارند ٣قبل از مسابقه بعمل نیاید، بیشتر از اگر داور اطالع نداشته باشد یا اگر توافقى  ▪ . 

 کلیه مسابقات
 .در سایر مسابقات، اسامى بازیکنان جانشین باید قبل از آغاز مسابقه به داور داده شود
 .بازیکنانى که اسامى آنھا به داور داده نشده باشد، نمی توانند در مسابقه شرکت کنند

 چگونگى تعویض بازیکنان
اى تعویض بازیکنان جانشین، شرایط زیر باید رعایت شوندبر : 

 .اطالع داور قبل از عمل تعویض ▪
بازیکن جانشین در صورتى می تواند داخل زمین بازى شود که بازیکن اصلى زمین را ترک و سپس تنھا با عالمت  ▪

 .داور می تواند وارد شود
یانى وارد شودجانشین تنھا می تواند ھنگام توقف بازى و از خط م ▪ . 
 .زمانى کار تعویض پایان یافته می شود که جانشین وارد زمین شود ▪

از لحظه اى که جانشین وارد زمین بازى شد جزو بازیکنان محسوب شده و بازیکن تعویض شده، از جرگه بازیکنان  ▪
 .خارج می شود

اى بار دوم در ھمان مسابقه شرکت کندبازیکنى که قبال در بازى بوده و تعویض شده است، دیگر نمی تواند بر ▪ . 
تعویض دروازه بان. لیه بازیکنان جانشین، خواه به بازى فراخوانده شوند یا خیر، تحت اقتدار و اختیار داور خواھند بود ▪  

 :ھر یک از بازیکنان می توانند جایشان را با دروازه بان عوض کنند، به شرط اینکه
که تعویض انجام شوداطالع دادن به داور قبل از این ▪ . 

 .باید در توقف بازى انجام شود عمل تعویض ▪

تنبیھات/تخلفات  
بدون اجازه داور وارد زمین شود) ذخیره(اگر بازین جانشین  : 

 .بازى متوقف می شود ▪
شود که زمین را ترک کند به بازیکن جانشین با کارت زرد اخطار داده می شود، و از وى خواسته می ▪ . 

 .بازى با رھا کردن توپ از محل توقف، مجددا آغاز می شود ▪
 .بازى ادامه می یابد ▪

خواھند گرفت) کارت زرد(بعد از اینکه توپ از بازى خارج شد، بازیکنان مربوطه اخطار  ▪ . 

 :براى ھرگونه نقض مقررات این قانون
اخطا می گیرندبازیکنان مربوطه با دریافت کارت زرد،  ▪ . 

  



 آغاز مجدد بازى
 :اگر بازى براى دادن اخطار، توسط داور متوقف شد

 .بازى با یک ضربه آزاد غیر مستقیم، بوسیله بازیکنى از تیم مقابل و از محل توقف، مجددا آغاز می شود ▪

 اخراج بازیکنان و جانشینان
وى از یک بازیکن جانشین استفاده کردبازیکنى که قبل از آغاز بازى اخراج می شود، می توان بجاى  . 

اگر یک بازیکن جانشین، خواه قبل از شروع و خواه بعد از شروع مسابقه اخراج شود، دیگر نمی تواند جایگزین داشته 
 .باشد

 تصمیمات برد بین المللى

١تصمیم  ▪  
 .حداقل تعداد بازیکنان یک تیم، بستگى به نظر فدراسیون ملى دارد

نفر باشد، مسابقه نباید ادامه یابد ٧عقیده دارد، اگر تعداد بازیکنان ھر یک از دو دسته کمتر از برد بین المللى  . 

٢تصمیم  ▪  
مربى می تواند در جریان بازى تعلیمات فنى را از منطقه فنى به بازیکنان خود منتقل کند، اما باید پس از دادن 

 .تعلیمات به وضعیت خود برگردد
در داخل محوطه فنى باقى مانده و مسوول رفتار خود باشندتمام افراد رسمى باید  . 

وسایل بازیکنان: ۴قانون   
خطرناک نبودن وسایل –ایمن بودن   

به انضمام . (بازیکن نباید از وسایلى استفاده کند یا چیزى بپوشد که براى خودش و سایر بازیکنان خطرناک باشد
 (ھرگونه زیور آالت

 وسایل اساسى
اجبارى بازیکنان عبارت است ازوسایل اساسى و  : 

 پیراھن ▪
اگر زیر شورتى استفاده می شود، رنگ آن باید به رنگ اصلى شورت باشد –شورت  ▪ . 

 جوراب ساق بلند ▪
 محافظ ساق ▪

 کفش ▪

 محافظ ساق
بوسیله جوراب پوشیده شود“ کال ▪  

الستیک، پالستیک یا نظیر آنھا ساخته شود: از جنسھاى مناسب مانند ▪  
حافظت معقوالنه اى را فراھم کندم ▪  

 دروازه بانھا
 .ھر دروازه بان باید از رنگھایى استفاده کند که با رنگ لباس سایر بازیکنان، داور و کمک داوران مغایر باشد

 تخلفات و تنبیھات
 :براى ھر گونه نقض این قانون

 .احتیاج نیست بازی متوقف شود ▪
دارد دستور می دھد که جھت درست کردن وسایل خود، زمین را ترک کندداور به بازیکنى که وسایلش نقض  ▪ . 

 .بازیکن پس از اینکه نوپ در بازى متوقف شد، زمین را ترک می نماید، مگر اینکه بالفاصله وسایل خود را اصالح کند ▪
ارد شودبازیکنى که براى اصالح وسایل خود زمین را ترک کرده نمی تواند بدون اجازه داور دوباره و ▪ . 

 .قبل از ورود مجدد بازیکن به زمین بازى، داور وسایلش را کنترل کند که درست و منطبق با قانون باشد ▪
 .بازیکن تنھا موقعى میتواند مجددا به زمین بازى برگردد که توپ خارج از بازى باشد ▪

زه داور دوباره وارد زمین می شود، با بازیکنى که زمین بازى را به دلیل نقض این قانون ترک می کند و سپس بدون اجا
 .نشان دادن کارت زرد به او اخطار داده می شود



 آغاز مجدد بازى
 :اگر بازى توسط داور براى دادن اخطار متوقف شد

با یک ضربه آزاد غیر مستقیم، بوسیله یکى از بازیکنان دسته مقابل، از محل توقف آغاز می شود“ بازى مجددا ▪ . 

داور: ۵قانون   
 اقتدار داور

او براى اجراى قوانین، نسبت به مسابقه اى که تعیین شده، اقتدار . ھر مسابقه بوسیله یک داور اداره می شود
 .کامل دارد

 :قدرت و وظایف داور
 اجراى قوانین بازى ▪

 .کنترل بازى با ھمکارى کمک داوران و ھمچنین در مواردى که با داور چھارم قابل اجرا باشد ▪
مطمین باشد) توپ بازی – ٢منطبق با قانون (یط قانونى بودن توپ از شرا ▪ . 

وسایل بازیکنان منطبق باشد، اطمینان یابد – ۴از وسایل بازیکنان که باید با قانون  ▪ . 
 .عمل کردن به عنوان وقت نگھدار و یادداشت کردن نتیجه بازى ▪

مسابقه را متوقف، بحالت تعلیق یا ختم کندداور با صالحدید خود می تواند، براى ھرگونه نقض قانون،  ▪ . 
 .توقف، تعلیق یا ختم بازى به دلیل ھر نوع اشکالى که در خارج از زمین بازى اتفاق مى افتد ▪

 .اگر بازیکنى به شدت آسیب ببیند، بازى را متوقف کرده و از خارج شدن او از زمین بازى اطمینان حاصل کند ▪
دیدگى بازیکن جزیى باشد، بازى را باید ادامه داده تا توپ از بازى خارج شوداگر به عقیده داور، آسیب  ▪ . 

از خروج بازیکنى که از زخمش خون جارى است مطمین شود و بازیکن تنھا موقعى می تواند با عالمت داور به بازى  ▪
 .برگردد که خونریزى او بند آمده باشد

ه، از فرصت موجود سود برد، اجازه دھد که بازى ادامه پیدا کند ھنگامى که تیمى که برروى آن خطایى صورت گرفت ▪
داده شده در ھمان وقت فایده اى نبخشد،  (advantage) و چنانچه فرصت مورد انتظار در آن لحظه رخ ندھد و آوانتاژ

 .داور باید خطاى اصلى را جریمه کند
د او را براى خطاى شدیدتر تنبیه کنداگر بازیکن در یک لحظه بیشتر از یک خطا انجام داد، داور بای ▪ . 

 .تنبیه انضباطى علیه بازیکنانى که براى خطاى قابل اخطار یا اخراج مقصر ھستند ▪
به این عمل اقدام کند، او می تواند وقتى که توپ از بازى خارج شد به این کار “ ھیچ لزومى ندارد که داور فورا ▪

 .مبادرت ورزد
مى تیم را که رفتار غیر مسیوالنه اى دارند با تشخیص و صالحدید خود از زمین بازى و داور می تواند مسیولین رس ▪

 .اطراف آن بخارج ھدایت نماید
 .عمل کردن به نظر کمک داورارن روى حوادثى که خود آنھا را ندیده است ▪

 .مطمین شود که شخصى بدون اجازه وارد زمین بازى نشود ▪
فآغاز مجدد بازى بعد از ھر توق ▪ . 

تھیه گزارش مقتضى و دادن اطالعات الزم از موارد انضباتى بازیکنانى یا مسیوالن تیم و حوادث دیگر که قبل، در  ▪
 .جریان و بعد از مسابقه اتفاق مى افتد

 تصمیمات داور
 .تصمیمات داور در حقیقت در ارتباط با بازى، نھایى است

ث تغییر دھد که این تصمیم به نظر او و کمک داور، نادرست بوده و داور تنھا موقعى مى تواند تصمیم خود را روى حواد
 .بازى ھنوز مجددا آغاز نشده باشد

 تصمیمات برد بین المللى

١تصمیم  ▪  
براى موارد زیر مسیول نخواھد بود) یا ھر جا که مربوط به کمک داور یا داور چھارم باشد(یک داور  : 

الن رسمى یا تماشاگرھرگونه جراحت و آسیب دیدگى بازیکن، مسیو . 
 .ھر گونه خسارت وارده به ھر نوع اموال

ھرگونه ضرر و زیان وارد به فرد، باشگاه، شرکت، فدراسیون، انجمن یا ھیت ھاى مشابه که ممکن است بر اثر 
 تصمیم داور که براساس قوانین بازى یا روشھاى معمول الزم براى نگه داشتن بازى و کنترل مسابقه اتخاذ می کند

 .بوجود آید
 :از قبیل تصمیمات زیر



 .تصمیم در مورد اجازه یا عدم اجازه برگزارى مسابقه با توجه به شرایط زمین بازى، اطراف آن یا ھوا ▪
 .تصمیم در مورد نا تمام گذاشتن مسابقه، به دلیل شرایط جوى ▪

قه، از جمله تیرھاى عمودى و افقى تصمیم در رابطه با شرایط لوازم یا تجھیزات مورد استفاده در طول یک مساب ▪
 .پرچم و توپ

 .تصمیم در مورد فطع یا عدم قطع مسابقه بر اثر دخالت تماشاگر یا ھر مسیله اى که در جایگاه تماشاگر بوجود آید ▪
 .تصمیم در مورد توقف یا عدم توقف بازى، براى دادن اجازه انتقال و مداوا به بازیکنان مجروح از زمین بازى ▪

تصمیم در مورد ▪ . میم در مورد پافشارى در درخواست انتقال بازیکن مجروح از زمین بازى به خارج جھت مداواتص ▪
 .اجازه یا عدم اجازه به بازیکن براى پوشیدن لباس یا وسایل دیگر

گاه، از جمله مسیوالن تیمھا یا ورزش(در مورد اجازه به ھر فرد ) تا آنجاییکه جزو مسیولیتھایش است(تصمیم  ▪
جھت حضور در مجاورت زمین بازى) ماموران انتظامى، عکاسان و سایر نمایندگان رسانه ھا . 

ھرگونه تصمیم دیگرى که ممکن است داور بر طبق قوانین بازى یا مطابق با وظایفش، براساس مقررات فیفا،  ▪
ابط برگزار می شود، اتخاذ کندکنفدراسیون، فدراسیون یا اتحادیه ھاى ملى یا مقررات لیگ که مسابقه تحت آن ضو . 

٢تصمیم  ▪  
در تورنمنتھا یا مسابقاتى که داور چھارم تعیین می شود، نقض داور و وظایف او طبق دستورالعملھاى مصوبه برد بین 

 .المللى فوتبال خواھد

کمک داور: ۶قانون   
 وظایف

آنھا باید موارد زیر را نشان دھند. دو کمک داور تعیین می شوند که وظایف آنھا تابع تصمیمات داور است : 
 .وقتى که تمام توپ از زمین بازى خارج می شود ▪

 .کدام طرف حق زدن ضربه کرنر، ضربه دروازه و یا پرتاب توپ اوت را دارد ▪
 .موقعى که بازیکنى را می توان به دلیل قرار داشتن در وضعیت آفساید جریمه کرد ▪

 .موقعى که تعویض درخواست می شود ▪
 .موقعى که رفتارى ناشایست یا حوادث دیگرى در خارج از دید داور، روى دھد ▪

شامل موقعیتھاى خاص، (موقعى که خطا اتفاق افتد و کمک داوران نسبت به داور نزدیکتر به صحنه باشند  ▪
 .(خطاھایى که در داخل محوطه جریمه اتفاق افتاده است

از زدن ضربه به طرف جلو حرکت کند و توپ از خط عبور کند ھرگاه در ضربات پنالتى، دروازه بان قبل ▪ . 

 ھمکارى
 .کمک داوران ھمچنین در کنترل مسابقه بر طبق قوانین بازى به داور کمک می کنند

متر و براى کنترل بازى و کمک به داور، وارد زمین مسابقه شوند ٩٫١۵بخصوص آنھا می توانند براى رعایت فاصله  . 

وا و غیر ضرورى یا برخورد نامناسب، داور، کمک داور را برکنار و گزارش مقتضى ارسال خواھد کرددر صورت دخالت نار . 

مدت بازی: ٧قانون   
 مدت بازى

مدت بازى شامل دو وقت مساوى چھل و پنج دقیقه اى می باشد، مگر اینکه طور دیگر بین داور و دو تیم موافقت به 
 .عمل آید

مان بازى ھر نوع توافق در مورد تغییر ز ( باید قبل از ) دقیقه به دلیل کمى نور ۴٠براى مثال کم کردن زمان ھر نیمه به 
 .آغاز بازى و با رعایت مقررات رقابتھا، مشخص می شود

 مدت بین دو نیمه
 .بازیکنان مستحق استفاده از مدت استراحت بین دو نیمه می باشند

باشد دقیقه ١۵زمان استراخت بین دو نیمه نباید بیشتر از  . 
 .مقررات رقابتھا، باید مدت استراحت بین دو نیمه را مشخص کند

 .زمان استراحت بین دو نیمه، تنھا با مواقفت داور می تواند تغییر کند

 افزودن اوقات تلف شده
 :این افزایش شامل تمام زمانھاى تلف شده و به خاطر موارد زیر صورت می گیرد



 تعویضھا ▪
یدهتشخیص بازیکنان آسیب د ▪  

 انتقال بازیکنان آسیب دیده از زمین بازى به خارج، براى مداوا ▪
 وقتھاى تلف شده ▪

 ھر دلیل دیگر ▪
 .افزودن اوقات تلف شده به صالحدید داور است

 ضربه پنالتى
بعد  اگر یک ضربه پنالتى در پایان ھر نیمه یا پایان وقت اضافى اتفاق بى افتد، اجازه داده می شود تا ضربه زده شود و

 .سوت پایان بازی زده می شود

 وقت اضافى
، دو وقت مساوى براى مسابقه منظور کند٨مقررات مسابقات می تواند بر طبق شرایط مندرج در قانون  . 

شروع بازی: ٨قانون   
 مقدمات

بازی با قرعه کشى بوسیله سکه مشخص می شود، تیمى که برنده قرعه است تصمیم می گیرد که به کدام دروازه 
در واقع کدام طرف زمین بازى کند(در نیمه اول حمله کند  ). 

 .تیم دیگر ضربه آغاز مسابقه را خواھد زد
 .تیم برنده قرعه، ضربه آغاز مسابقه را در نیمه دوم خواھد زد

 .در نیمه دوم مسابقه، تیمھا زمینھا را تعویض کرده و به دروازه مقابل حمله می کنند

 ضربه شروع
براى شروع یا شروع مجدد بازى محسوب می شودضربه شروع روشى  : 

 .در آغاز مسابقه ▪
 .بعد از به ثمر رسیدن ھر گل ▪
 .در شروع نیمه دوم مسابقه ▪

در صورت داشتن وقت اضافى(در شروع ھر نیمه وقت اضافه  ▪ ). 
 .از ضربه مستقیم آزاد بازى گل محسوب می شود

 چگونگى شروع مسابقه
زمین متعلق به خود قرار می گیرندتمام بازیکنان در نیمه  ▪ . 

متر از توپ فاصله گرفته تا توپ در بازى قرار گیرد ٩٫١۵بازیکنان دسته مقابل شروع کننده باید حداقل  ▪ . 
 .توپ ثابت روى نقطه مرکزى قرار می گیرد ▪

 .داور عالمت می دھد ▪
خواھد بودوقتى که به توپ ضربه زده شد و به طرف جلو حرکت کرد، توپ در بازى  ▪ . 

 .زننده ضربه نمی تواند براى بار دوم با توپ بازى کند تا توپ بوسیله بازیکن دیگرى لمس شود ▪

 .بعد از به ثمر رسیدن گل بوسیله یک تیم، ضربه شروع به وسیله تیم دیگر اجرا می شود

تنبیھات/ تخلفات   
براى بار دوم با توپ بازى کند اگر زننده ضربه، قبل از اینکه توپ بوسیله بازیکن دیگرى لمس شود، : 

 .یک ضربه آزاد غیر مستقیم براى تیم مقابل و از جایى که نقض مقررات صورت گرفته است، زده می شود ▪
 :براى ھرگونه نقض مقررات دیگر ضربه شروع

 .ضربه شروع تکرار خواھد شد ▪

 رھا کردن توپ
ه موقتى میباشد و آن زمانى انجام میشود که توپ در بازى رھا کردن توپ، روشى براى آغاز مجدد بازى بعد از ھر وقف

 .باشد و بازى براى ھر دلیلى که در قانون پیش بینى نشده قطع شود



رھا کردن مجدد توپ –تنبیھات / تخلفات   
 .اگر قبل از اینکه توپ به زمین برخورد کند بوسیله بازیکنى لمس شود ▪

تماس با بازیکنان، بخارج از زمین بازى بروداگر توپ بعد از برخورد با زمین و بدون  ▪ . 

 مقررات ویژه
یک ضربه آزاد که به نفع دسته مدافع و در داخل محوطه دروازه خود اعالم می شود، از ھر قسمت داخل محوطه 

 .دروازه می تواند زده شود
اعالم می شود، از روى خط یک ضربه آزاد غیرمستقیم که به نفع دسته حمله کننده در داخل محوطه دروازه حریف 

 .محوطه دروازه که موازى با خط دروازه و در نقطه اى نزدیک به محل خطا، زده می شود
از روى خط محوطه دراوزه که  بعد از اینکه بازى موقتا در داخل محوطه دروازه قطع گردید، بازى با عمل رھا کردن توپ

دروازه و نزدیک به محل توقف توپ، مجددا آغاز می شود موازى با خط . 

توپ در داخل و خارج از بازی: ٩قانون   
 :توپ در بازى و خارج از بازى

 توپ خارج از بازى
 :توپ خارج از بازى است وقتیکه

 .تمام توپ از روى خط دروازه یا خط طولى، خواه از روى زمین یا ھوا عبور کند ▪
متوقف شده باشد بازى به وسیله داور ▪ . 

 توپ داخل بازى
 :توپ در ھمه اوقات داخل بازى است بانضمام وقتیکه

 .توپ در اثر برخورد به تیر عمودى، تیر اقفى یا میله ھاى پرچم گوشه برگشت کند و در داخل زمین بازى باقى بماند ▪
ستند به زمین بازى برگشت پیدا کندتوپ در اثر برخورد به داور یا کمک داور، موقعى که آنھا داخل زمین بازى ھ ▪ . 

روش امتیازدھی: ١٠قانون   
 به ثمر رسیدن گل

وقتى گل محسوب میشود که تمام توپ از روى خط دروازه، بین تیرھاى عمودى و زیر تیر افقى عبور کند، مشروط بر 
 .اینکه قوانین بازى توسط تیمى که گل بثمر رسانده است، نقض نشده باشد

 تیم برنده
اگر ھر دو تیم به تعداد برابر گل بثمر . که تعداد بیشترى گل در جریان بثمر رسانده باشد، برنده مسابقه استتیمى 

 .برسانند، یا ھیچ گلى بثمر نرسانند، بازى مساوى خواھد بود

 مقررات رقابتھا
اضافى یا روشھاى  براى بازیھایى که در پایان مساوى میشود، مقررات مسابقات براى معلوم کردن تیم برنده، وقت

 .دیگر را که به تایید برد بین المللى رسیده باشد، پیش بینى میکند

آفساید: ١١قانون   
 وضیعت آفساید

 .قرار گرفتن در وضعیت آفساید، بخودى خود خطا محسوب نمیشود
 :یک بازیکن در وضعیت آفساید است اگر

نزدیکتر باشد بازیکن از توپ و آخرین نفر دوم حریف، به خط دروازه حریف ▪ . 
 :یک بازیکن در وضعیت آفساید نیست اگر

 .در نیمه زمین متعلق به تیم خود قرار گیرد ▪
 یا

 .با آخرین نفر دوم تیم حریف مساوى باشد ▪
 یا

 .با آخرین دو نفر تیم حریف مساوى باشد ▪



 خطا
ایکه توپ توسط ھم دسته اش  بازیکنى که در وضعیت آفساید قرار دارد، تنھا موقعى تنبیه میشود، اگر در لحظه

با. لمس یا بازى شود، او به عقیده داور در بازى شرکت فعال داشته باشد  
 .دخالت در بازى ▪

 .دخالت روى حریف ▪

 خطا نیست
 :اگر بازیکن توپ را مستقیما از موارد زیر دریافت کند، خطا محسوب نمیشود

 از ضربه دروازه ▪
 .پرتاپ اوت ▪

 .از ضربه کرنر ▪

تنھیبات/اتتخلف  
براى خطاى آفساید، داور یک ضربه آزاد غیر مستقیم براى تیم مقابل اعالم میکند و این ضربه از محلى که نقض 

 .مقررات انجام گرفته، اجرا خواھد شد

خطا ھا و رفتار ناشایست: ١٢قانون   
 :خطا ھا و رفتار ناشایست به صورت زیر جریمه می شوند

 ضربه آزاد مستقیم
ى ھر یک از شش خطاى زیر را به طریقى که به تشخیص داور با بى احتیاطى و بى مالحظگى و با اگر بازیکن

 :استفاده از نیروى بیش از حد، انجام دھد، یک ضربه آزاد مستقیم براى تیم مقابل اعالم خواھد شد
 .لگد زدن و یا اقدام به لگد زدن حریف -

 .پشت پا زدن و یا اقدام به پشت پا زدن حریف -
 .پریدن روى حریف -
 .تنه زدن به حریف -

 .زدن و یا اقدام به زدن حریف -
 .ھل دادن حریف -

 :اگر بازیکنى ھر یک از چھار خطاى زیر را مرتکب شود، یک ضربه آزاد مستقیم براى تیم مقابل اعالم می شود
 .تکل روی حریف برای کسب توپ، اما قبل از لمس توپ با حریف برخورد کند -

حریف گرفتن - . 
 .تف انداختن به حریف -

جز برای دروازه بان در داخل محوظه جریمه متعلق به خود(دست زدن عمدی به توپ  - ). 
 .یک ضربه آزاد مستقیم، از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده شود

 ضربه پنالتی
. ضربه پنالتی اعالم شود اگر ھر یک از ده خطای باال بوسیله بازیکنی در داخل محوطه جریمه خودش انجام شود، یک

 .در اعالم ضربه پنالتی، وضعیت توپ مالک نسیت، اما توپ باید در جریان بازی باشد

 ضربه آزاد غیر مستقیم
اگر دروازه بان در داخل محوطه جریمه خود ھر یک از خطاھای زیر را انجام دھد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم 

 :مقابل اعالم می شود
ثانیه با دستھایش، قبل از رھا کردن آن در جریان بازی در کنترل داشته باشد ۶بیشتر از توپ را  - . 

 .بعد از رھا کردن توپ، آن را دوباره با دستھایش لمس کند در حالیکه توپ با بازیکن دیگر لمس نشده باشد -
دستھایش لمس کندتوسط بازیکن ھمدسته ای با پا زده شد، توپ را با “ بعد از اینکه توپ عمدا - . 

 .بعد از پرتاب مستقیم توپ اوت توسط بازیکن ھمدسته ای، آن را با دستھایش لمس کند -
 :ھمچنین یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعالم خواھد شد، اگر به عقیده داور

 .بازی کردن به نحو خطرناک -
 .سد کردن حریف -

وازه بانجلوگیری از رھا کردن توپ با دست توسط در - . 
پیش بینی نشده باشد انجام دھد، و بازی برای دادن اخطار یا اخطار  ١٢بازیکن ھر خطای دیگری که در قانون  -



 .متوقف شود
 .ضربه آزاد غیر مستقیم از محلی که خطا اتفاق افتاده، اجرا می شود

 تنبیھات انضباطی
استفاده کرد تنھا برای بازیکنان و جانشینان می توان از کارت زرد و قرمز . 

 خطاھای قابل اخطار
 :اگر بازیکن ھر یک از ھفت خطای زیر را انجام دھد، اخطار و کارت زطرد می گیرد

 .برای رفتار غیر ورزشی گناھکار باشد -١
 .مخالفت خود را با کلمات و عمل نشان دھد -٢

 .مصرانه قوانین بازی را نقض کند -٣
 .آغاز مجدد بازی را به تاخیر اندازد -۴

 .عدم رعایت فاصله الزم، وقتیکه بازی مجددا با ضربه کرنر یا ضربه آزاد، آغاز می شود -۵
 .بدون اجازه داور، وارد یا دوباره وارد زمین بازی شود -۶

 .عمدا زمین بازی را بدون اجازه داور ترک کند -٧

 خطاھای قابل اخراج
و کارت قرمز می گیرد اگر بازیکن ھر یک از ھفت خطای زیر را انجام دھد، اخراج : 

 .برای خطای شدید گناھکار باشد -١
 .برای برخورد شدید گناھکار باشد -٢

 .تف انداختن به حریف با ھر شخص دیگر -٣
این عمل برای دروازه بان در داخل (فرصت آشکار گل زدن را با دست زدن عمدی به توپ، از حریف سلب کند  -۴

 .(محوطه جریمه خودش نمی باشد
فرصت آشکار گل زدن را از حرکت رو به جلو بخ طرف دروازه حریف را با خطاھایی که جریمه آن ضربه آزاد یا پنالتی  -۵

 .می باشد، سلب کند
 .برخورد اھانت آمیز، بی احترامی یا فحش یا حرکات توھین آمیز -۶

 .دومین اخطار را در ھمان مسابقه دریافت کند -٧
ین بازی و محوطه فنی را ترک کندبازیکنی که اخراج شده باید زم . 

 :تصمیمات برد بین المللى -
١تصمیم   

بازیکنی که در روی زمین بازی یا خارج از زمین بازی، خواه مستقیم یا غیر مستقیم به طرف بازیکن حریف، بازیکن 
وع خطایی که ھمدسته ای، داور، کمک داور یا ھر شخص دیگری، خطای قابل اخطار یا اخراج انجام دھد، براساس ن

 .مرتکب شده است، جریمه می شود

٢تصمیم   
اگر عمدا آن را دور . ((اگر دروازه بان توپ را با دست یا ھر قسمت از بازویش امس کند، توپ در مالکیت او خواھد بود

مثال بعد برای . و شامل موقعیتھایی نمی شود که به عقیده داور، توپ به طور اتفاقی به دروازه بان برخورد کند)) کند
 .از اینکه اقدام به نجات توپ کرد

٣تصمیم   
. ، یک بازیکن می تواند توپ را با استفاده از سر یا سینه یا زانو و غیره به دروازه بان خود پاس دھد١٢طبق قانون 

ھکار چنانچه به تشخیص داور، بازیکن عمدا و به قصد گل زدن از قانون استفاده کند، برای این رفتار غیر ورزشی گنا
بازیکن خاطی اخطار می گیرد و یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل از جاییکه خطا اتفاق افتاده اعالم می . است
 .شود

چنانچه بازیکنی که در حال نواختن ضربه آزاد است از حیله ھای عمدی برای گول زدن از قانون استفاده کند بخاطر 
جددا نواخته می شودرفتار ورزشی اخطار می گیرد و ضربه آزاد م . 

چنین مواردی به اینکه دروازه بان بعدا توپ را با دستھایش لمس کند یا نکند، ھیچ ارتباطی ندارد، و خطای گول زدن 
 .بنابر متن و روح قانون دوازدھم اتفاق افتاده است



۴تصمیم   
تلقی شود یک تکل از پشت که سالمت حریف را در معرض خطر قرار می دھد، باید مثل خطای شدید . 

۵تصمیم   
ھر گونه عمل تظاھر و وانمود کردن، که به قصد گول زدن داور و در ھر جای زمین انجام شود، به عنوان رفتار غیر 

 .ورزشی تلقی می شود

ضربه آزاد: ١٣قانون   
 انواع ضربه ھای آزاد

مستقیم و غیر مستقیم: ضربه ھای آزاد بر دو قسمند  
زننده ضربه نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی کند . د، توپ باید ثابت در محل قرار گیردبرای ھر کدام از ضربه ھای آزا

 .تا توپ با بازیکن دیگری تماس یابد

 ضربه آزاد مستقیم
 .اگر ضربه آزاد مستقیم، مستقیما وارد دروازه حریف شود، گل محسوب می شود -

ضربه شود، یک ضربه کرنر برای تیم مقابل اعالم می شود اگر ضربه آزاد مستقیم، مستقیما وارد دروازه زننده - . 

 ضربه آزاد غیر مستقیم
 عالمت

داور باید . برای مشخص کردن ضربه آزاد غیر مستقیم، داور با بلند کردن دستش در باالی سر، عالمت می دھد
یا از زمین خارج شوددستش را به ھمان وضعیت نگھدارد تا ضربه زده شود، و توپ با بازیکن دیگری تماس یابد  . 

 ورود توپ به دروازه
اگر در ضربه آراد مستقیم، توپ بعد از ضربه و قبل از ورود به دروازه، بوسیله بازیکن دیگری لمس شود، گل محسوب  -

 .می شود
 .اگر در ضربه آزاد غیر مستقیم، توپ مستقیما وارد دروازه حریف شود، ضربه دروازه اعالم می گردد -

ضربه آزاد غیر مستقیم، توپ مستقیما وارد دروازه زننده ضربه گردد، یک ضربه کرنر برای تیم مقابل اعالم می اگر در  -
 .شود

 وضعیت ضربه آزاد
 ضربه آزاد در داخل محوظه جریمه

 ضربه آزاد مستقیم و غیر مستقیم برای دسته مدافع
متر از توپ فاصله بگیرند ٩٫١۵کلیه بازیکنان مقابل باید حداقل  - . 

 .کلیه بازیکنان مقابل باید خارج از محوطه جریمه بایستند، تا توپ در جریان بازی قرار گیرد -
 .توپ موقعی در جریان بازی قرار می گیرد، که مستقیما بعد از صربه از محوظه جریمه خارج شود -

ھر قسمت داخل محوطه می توان توپ را در جریان بازی  یک ضربه آزاد که در داخل حوظه دروازه اعالم می شود، از -
 .قرار داد

 ضربه آزاد خارج ار محوطه جریمه
متر از توپ فاصله بگیرند، تا توپ در جریان بازی قرار گیرد ٩٫١۵کلیه بازیکنان حریف باید حداقل  - . 

 .وقتی که به توپ ضربه زده شد و حرکت کرد، در جریان بازی قرار می گیرد -
به آزاد، از نقطه ای که خطا اتفاق افتاده، اجرا می شودضر - . 

تنبیھات/ تخلفات   
 .اگر، وقتیکه ضربه آزاد زده می شود، بازیکن حریف، حرکت توپ را از فاصله غیر مجاز مسدود کند

 .ضربه تکرار می شود -

مستقیما در بازی قرار نگیرد اگر، زمانیکه ضربه آزاد بوسیله مدافع از داخل محوظه جریمه خودش زده می شود، توپ . 
 .ضربه تکرار می شود -



 زدن ضربه آزاد بوسیله بازیکنی جز دروازه بان
جز با (اگر، بعد از اینکه توپ در بازی قرار گرفت، زننده ضربه توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم 

لمس کند) دستھایش : 
بل اعالم، و این ضربه از محلی که خطا صورت گرفته زده می شودیک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقا - . 

اگر، بعد از اینکه توپ در بازی قرار گرفت، زننده ضربه توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، عمرا با دستھایش لمس 
 :کند

می شود یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعالم، و این ضربه از محلی که خطا صورت گرفته، زده - . 
 .در صورتیکه خطا در داخل محوطه جریمه زننده ضربه رخ دھد، یک ضربه پنالتی اعالم می شود -

 اجرای ضربه آزاد بوسیله دروازه بان
جز (اگر، بعد ار اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر برای بار دوم 

لمس کند) دستھایش : 
 .یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعالم، و این ضربه را از محلی که خطا رخ داده، زده می شود -

با دستھایش “ اگر، بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر عمدا
 :لمس کند

زه بان اتفاق افتاده باشد، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعالم، در صورتیکه خطا خارج از محوطه جریمه دروا -
 .و این ضربه از محلی که خطا رخ داده، زده می شود

در صورتیکه خطا داخل محوطه جریمه دروازه بان اتفاق افتاده باشد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل  -
ده، زده می شوداعالم، و این ضربه از محلی که خطا رخ دا . 

ضربه پنالتی: ١۴قانون   
وقتی که بازیکن یکی از ده خطایی را که جریمه اش ضربه آزاد مستقیم است، در داخل محوطه جریمه خودش و 

 .زمانی که توپ در بازی است، انجام دھد، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعالم می شود
 .از ضربه مستقیم پنالتی گل محسوب می شود

در پایان ھر نیمه یا پایان ھر وقت اضافی پنالتی اتفاق افتد، اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده شود اگر . 

 وضعیت توپ و بازیکنان
 :توپ

 .ثابت روی نقطه پنالتی قرار می گیرد
 :بازیکن زننده ضربه پنالتی

 .باید به وضوح مشخص گردد -
 :دروازه بان دسته مدافع

روبروی زننده توپ ضربه پنالتی و بین تیرھای عمودی دروازه قرار می گیرد، تا به توپ ضربه زنده روی خط دروازه،  -
 .شود

 :سایر بازیکنان جز زننده ضربه پنالتی باید قرار گیرند
 در داخل زمین بازی -

 خارج از محوطه جریمه -
 پشت نقطه پنالتی -
 پشت نقطه پنالتی -

قطه پنالتیمتر از ن ٩٫١۵و به فاصله حداقل  -  

 داور
 .تا زمانی که بازیکنان وضعیتی منطبق با قانون نداشته باشند، داور اجازه دستور زدن ضربه پنالتی را ندارد -

 .تصمیم گرفتن موقعی که ضربه بطور کامل اجرا شد -

 چگونگی اجرا
 زننده ضربه پنالتی، باید ضربه را به طرف جلو بزند -



ا توپ بازی کند تا توپ با بازیکن دیگری تماس یابداو نمی تواند برای بار دوم ب -  
 وقتی که به توپ ضربه زده شد و بطرف جلو حرکت کرد، در جریان بازی قرار می گیرد -

وقتیکه در زمان طبیعی یا پایان نیمه اول و دوم، پنالتی اتفاق افتاد، اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده یا 
ب خواھد شدزده شود، و گل محسو ”مجددا . 

 :اگر قبل از عبور بین تیر عمودی و زیر تیر افقی
ازه بان تماس یابد.توپ با ھر دو تیر عمودی یا تیر افقی و یا درو -  

تنبیھات/ تخلفات   
اگر داور برای زدن ضربه پنالتی عالمت بدھد ولی قبل از اینکه توپ در جریان بازی قرار گیرد یکی از حاالت زیر اتفاق 

 :افتد
زیکن زننده ضربه پنالتی قوانین بازی را نقض کندبا : 

 داور اجازه مد دھد که ضربه پنالتی زده شود -
 اگر ضربه پنالتی گل شد، ضربه تکرار می شود -

 اگر ضربه پنالتی گل نشد، ضربه تکرار نمی شود -
 :دروازه بان قوانین بازی را نقض کند

 داور اجازه می دھد ضربه زده شود -
گل شد، گل محسوب می شود اگر ضربه -  
 اگر ضربه گل نشد، ضربه تکرار می شود -

پرتاب اوت: ١۵قانون   
 .پرتاب توپ اوت روشی برای شروع مجدد بازی محسوب می شود

 .از پرتاب توپ اوت، گل محسوب نمی شود
 :پرتاب توپ اوت اعالم می شود

عبور کندوقتیکه تمام توپ از روی خط طولی، خواه از روی زمین یا ھوا  - . 
 .از نقطه ای که توپ از خط طولی عبور کرده، پرتاب انجام می شود -

 .پرتاب توسط بازیکن مقابل بازیکنی که آخرین بار، توپ را لمس کرده انجام می شود -

 چگونگی اجرا
 :در لحظه پرتاب توپ، پرتاب کننده باید

 صورتش به طرف زمین باشد -
یا روی زمین خارج از خط طولی باشد قسمتی از ھر پای او روی خط طولی -  

 از ھر دو دست برای پرتاب استفاده کند -
 توپ از پشت و باالی سر پرتاب شود -

توپ وقتیکه وارد . بازیکن پرتاب کننده توپ اوت، نمی تواند توپ را لمس کند تا توپ بوسیله بازیکن دیگر بازی شود
 .زمین شد در بازی خواھد بود

 تخلفات و تنبیھات
رتاب اوت بوسیله بازیکن دیگری جز دروازه بانپ  

جز (اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، پرتاب کننده توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم 
لمس کند) دستھایش : 

، زده می شودیک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعالم و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده - . 

با دست لمس “ اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، پرتاب کننده توپ را قبل از تماس بازیکن دیگر عمدا
 :کند

 .یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعالم، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می شود -
جریمه پرتاب کننده اتفاق بی افتند، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعالم می در صورتیکه خطا در داخل محوطه  -

 .شود



 پرتاب اوت توسط دروازه بان
جز با (اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم 

لمس کند) دستھایش : 
قیم برای تیم مقابل اعالم می گردد، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می یک ضربه آزاد غیر مست -

 .شود

با دستھایش “ اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، عمدا
 :لمس کند

مستقیم برای تیم مقابل اعالم، و این  اگر خطا در خارج از محوطه جریمه دروازه بان اتفاق بی افتد، یک ضربه آزاد -
 .ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می شود

اگر خطا در داخل محوطه جریمه اتفاق افتد، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعالم، و این ضربه از محلی که  -
اده، زده می شودخطا اتفاق افت . 

 :اگر بازیکن حریف به منظور گیج کردن پرتاب کننده رفتار غیر منصفانه ای داشته باشد یا برای او مانع ایجاد کند
می گیرد –کارت زرد  –به دلیل رفتار غیر ورزشی، اخطار  - . 
 .پرتاب بوسیله بازیکنی از دسته مقابل انجام خواھد شد -

ضربه دروازه: ١۶قانون   
دروازه روشی برای آغاز مجدد بازی محسوب می شود ضربه . 

 .از ضربه مستقیم دروازه، تنھا روی دروازه تیم مقابل گل محسوب می شود
 :ضربه دروازه ھنگامی اعالم می شود که

تمام توپ که آخرین بار توسط بازیکن مھاجم لمس شده، از روی خط دروازه، خواه روی زمین یا ھوا عبور کند و  -
محسوب نمی شود) روش امتیاز دادن( ١٠گلی که طبق قانون  ھمچنین . 

 چگونگی اجرا
، بوسیله بازیکنی از دسته مدافع زده می شود)محوطه شش قدم(توپ از ھر نقطه در داخل محوطه دروازه  - . 

 .بازیکنان تیم مقابل باید در خارج از محوطه جریمه باقی بمانند تا توپ در جریان بازی قرار گیرد -
 .زننده ضربه دروازه، قبل از تماس توپ با بازیکن دیگر، نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی کند -

 .وقتی که ضربه زده و توپ مستقیما از محوطه جریمه خارج شد، در بازی خواھد بود -

تنبیھات/ تخلفات   
ضربه تکرار می شود –: اگر توپ زده شده، مستقیما از محوطه جریمه خارج نشود . 

 اجرای ضربه دروازه توسط بازیکنی به غیر از دروازه بان
جز (اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، زننده ضربه، توپ را قبل از تمای با بازیکن دیگر، برای بار دوم 

لمس کند) دستھایش : 
طا اتفاق افتاده زده می شودیک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعالم می شود، این ضربه از محلی که خ - . 
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، زننده ضربه، توپ را قبل از تماس با بازیکنی دیگر، عمدا با دستھایش 

 :لمس کند
 .یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعالم می شود، این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود -
خطا در محوطه جریمه زننده ضربه اتفاق افتاد باشد، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعالم می شود اگر این - . 

 اجرای ضربه دروازه توسط دروازه بان
جز (اگر بعد از اینکه توپ در زمین بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم 

لمس کند) دستھایش : 
 .یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعالم می شود، این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود -

اگر بعد از اینکه توپ در زمین بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، عمدا با دستھایش لمس 
 :کند

ان اتفاق افتد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعالم، و ضربه از اگر خطا در داخل محوطه جریمه دروازه ب -
 .محلی که خطا شده، زده می شود



اگر خطا در خارج از محوطه جریمه دروازه بان اتفاق افتد، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعالم، و ضربه از  -
 .محلی که خطا شده، زده می شود

ضربه کرنر: ١٧قانون   
 .ضربه کرنر روشی برای آغاز مجدد بازی محسوب می شود
 .از طربه کرنز تنھا روی دروازه حریف گل محسوب می شود

 :ضربه کرنر وقتی اعالم می شود که
تمام توپ، که آخرین بار توسط بازیکن مدافع لمس شده باشد، از روی خط دروازه، خواه روی زمین یا ھوا عبور کند و  -

محسوب نمی شود ١٠ گلی که طبق قانون . 

 چگونگی اجرا
 .توپ در داخل قوس و نزدیک پرچم گوشه قرار داده می شود -

 .میله پرچم نباید حرکت داده شود -
متر از توپ فاصله گرفته تا توپ در جریان بازی قرار گیرد ٩,١۵بازیکنان تیم مقابل حداقل  - . 

 .توپ بوسیله بازیکنی از تیم مقابل زده می شود -
 .وقتیکه به توپ ضربه زده شد و حرکت کرد، آنگاه توپ در بازی است -

 .زننده ضربه نمی تواند برای بار دوم توپ را لمس کند تا توپ توسط بازیکنی دیگر لمس گردد -

تنبیھات/ تخلفات   
 اجرای ضربه کرنر توسط بازیکنی بجز دروازه بان

جز با (نده ضربه، توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، زن
یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعالم می شود، و این ضربه از محلی که خطا  –: لمس کند) دستھایش

 .اتفاق افتاده زده می شود
ل از تماس با بازیکنی دیگر عمدا با دستھایش اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، زننده ضربه، توپ را قب

 :لمس کند
 .یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعالم، و این ضربه از محل خطا زده می شود -

 .اگر خطا در داخل محوطه جریمه زننده ضربه اتفاق بی افتد، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعالم می شود -

بان اجرای ضربه کرنر توسط دروازه  
جز با (اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان، توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم 

لمس کند) دستھایش : 
یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعالم می شود، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می  -

 .شود
که توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان، توپ را قبل از تماس با بازیکنی دیگر عمدا با دستھایش اگر بعد از این
 :لمس کند

اگر خطا در خارج محوطه جریمه زننده ضربه اتفاق بی افتد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعالم می  -
می شودشود، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده  . 

اگر خطا در داخل محوطه جریمه زننده ضربه اتفاق بی افتد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعالم می  -
 .شود، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود

 :برای ھرگونه نقض این قانون
 .ضربه کرنر تکرار می شود -

 


